ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
-------------------------------------ด้วย โรงพยาบาลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตยาสมุนไพร จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๑.๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑). มีสัญชาติไทย
๒). มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๓). เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔). ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕). ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๖). ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิ ตฟั่น เฟือนไม่ส มประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฏหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗). ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกคาสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฏหมายอื่น
๘). ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙). ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐). ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑). ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๑๒). ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๓). ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาความผิดวินัยตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยลู กจ้างประจาของส่ ว นราชการหรือ ตาม
กฏหมายอื่น
๑๔). ไม่ เ คยเป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษไล่ อ อกเพราะกระท าความผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฏหมายอื่น
๑๕). ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑.๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
- เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๐ ปี นับถึงวันรับสมัคร
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถอ่าน เขียนหนังสือ ภาษาไทย – อังกฤษ ได้
- มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทางานที่ต้องออกแรง ยกของหนักได้
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
- มีความรู้และทักษะการซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นได้
- สามารถทางานสวน ปลูกต้นไม้ หรือทางานกลางแจ้งได้
- ไม่สูบบุหรี่/สารเสพติดทุกชนิด
- อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท
๒. การคัดเลือก
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ บั ดนี้ ถึง วัน ที่ ๓ สิ ห าคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสาร และ หลัฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
- สาเนาวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ๑ ฉบับ
โดยวุฒิการศึกษาที่แสดงดังกล่าวข้างต้น ต้องตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
ข้อ ๑.๒
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑.๕๗  ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
- หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน/ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและสารเสพติด
ในโรงพยาบาลของรัฐ
- หลักฐานประสบการณ์การทางาน ในตาแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรข้าราชการ, สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓
ขึ้นไป
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่
กากับไว้ด้วย
๕. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัคร ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตรงบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
๗. วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
โรงพยาบาลละงู กาหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู
๘. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
โรงพยาบาลละงู จะประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ตรงบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู
อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และ
ทุก ๖ เดือน หลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแรกแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี
และโรงพยาบาลละงู กาหนดให้มีการทาสัญญาจ้าง โดยมีเงินมัดจา จานวน ๖,๖๐๐ บาท โดยนาเงินมาจ่ายใน
วันทาสัญญาจ้างซึ่งกาหนดทาสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

